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JONAVOS ,, NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLOS 
PRORAMOS „DARNI  MOKYKLA “ 

Komanda „Gamta mums – mes gamtai“ 

 Projekto dalyviai: 5-10 klasių mokiniai, jų tėvai 

 Mokytojai: Rima Žižienė, Dalia Ratautienė, Violeta Knygauskienė, Rasa Kersnauskaitė, 
Dainora Grinė, Živilė Laurinavičienė, Arūnas Kačenauskas, Dovilė Bareikaitė, Nomeda 
Urbonavičienė, 

 Psichologė Snieguolė Cėgienė, 

 Spec. pedagogės Vidutė Tatarūnienė, Dalia Stundžienė, 

 Mokytojo padėjėja Irina Bereznaja, 

 Sveikatos priežiūros specialistė Ingrida Kazokienė, 

  

 Projekto koordinatorė - mokytoja Violeta Knygauskienė 
  



Projektas „Darni mokykla“ - 
 tai mokinių, mokytojų ir tėvų veikla saugojant ir globojant 
gamtą, ją tyrinėjant, tausojant jos išteklius, aktyviai 
dalyvaujant  sportinėje veikloje ir stiprinant sveikos 
gyvensenos įgūdžius.  

 Svarbu formuoti  visos mokyklos bendruomenės deramą 
supratimą bei požiūrį į  gyvenamąją aplinką, skatinant 
diegti aplinkosaugos idėjas, atkreipiant dėmesį į gamtos 
trapumą. 

  



Veiklos sritys 





Paveikslo „Mokykla ant Neries upės kranto“ kūrimas. 
Ruošiamės paveikslo gamybai: Savanoriai ir SUP mokiniai renka, rūšiuoja, 

kerpa ir spalvina detales iš antrinių žaliavų. 
(Mokytojos Dalia Stundžienė, Vidutė Tatarūnienė, Irina Bereznaja, Snieguolė Cėgienė) 



Paveikslas „Mokykla ant Neries upės kranto“ sukurtas!  
Nuostabus jausmas kai aplink švaru, kadangi ir patys padėjome 
tvarkyti ir švarinti aplinką. Saugok aplinką - gamta atsidėkos...  



  

KAI APLINK ŠVARU, VISIEMS GERA IR 
SMAGU!  

Rūšiuok ir Tu! 



5-6 kl. mokinių darbų iš antrinių žaliavų 
paroda „Suteik daiktui antrą gyvenimą“ 

 Kiekviename bute yra daugybė nereikalingų daiktų.  Mūsų 
mokyklos 5-7 kl. mokiniai pabandė suteikti daiktui antrą 
gyvenimą. Jie gamino įvairius žaisliukus.  Paroda vyko nuo 
2017-03-20 iki 2017-03-31.   Aktyviausi parodos “Suteik 
daiktui antrą gyvenimą” dalyviai buvo 5c kl. mokiniai, kurie 
išmoningai panaudojo įvairias atliekas ir pagamino įvairių 
žaisliukų, kurie džiugino parodos lankytojus. 

  

 (Biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė,  fizikos 
mokytoja metodininkė V. Knygauskienė) 





Kovo 20-24 dienomis mokykloje vyko projektinė savaitė ,,Mes – 
Žemės vaikai“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

(Projektinę savaitę organizavo ir renginius vedė mokytojos V.Knygauskienė. R.Žižienė,  D.Ratautienė) 



5-10 kl. mokinių piešinių ir plakatų paroda 
 ,,Mokausi Tave mylėti, Žeme“. 

(Dailės mokytoja metodininkė Rasa Kersnauskaitė) 

  



,,Mokausi Tave mylėti, Žeme“. 

  



8-10 kl. mokinių nuotraukų paroda ,,Žemės spalvos“ 
(Chemijos mokytoja metodininkė Dalia Ratautienė) 



7 klasių mokinių sukurtų pastatų paroda 
(Dailės mokytoja metodininkė Rasa Kersnauskaitė) 

  



7 klasių mokinių sukurtų pastatų paroda 





Akcija ,, Vanduo-gyvybės šaltinis“ 

 Kasmet kovo 22 dieną visas pasaulis švenčia Pasaulinę 
vandens dieną. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą 
požiūrį į vandenį ir didžiulę jo svarbą kiekvienam iš mūsų. 
Minint šią dieną mokykloje buvo suorganizuota akcija, kurios 
metu mokyklos bendruomenė vaišinosi vandeniu su 
apelsinais, žaliąja ir geltonąja citrina. Buvo dalinamos 
skrajutės apie vandens gėrimo taisykles. Paruoštas stendas 
su sentencijomis apie vandenį ir jo reikšmę žmogaus 
organizmui. Prie organizuojamos akcijos prisidėjo ir Jonavos 
visuomenės sveikatos biuras. 

 (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ingrida Kazokienė) 





 Kovo 20-24 dienomis projektinės savaitės ,,Mes – Žemės 
vaikai“ metu mokyklos visuomeninė slaugytoja Ingrida 
Kazokienė paruošė stendinį pranešimą 5-10 kl. mokiniams 
,,Aplinkos tarša. Kaip galime padėti gamtai?“  ir 9-10 kl. 
mokiniams skaitė paskaitą ,,Ką aš turiu žinoti apie plastiką 
ir jo poveikį sveikatai?“ 

 



Akcija "Pasirūpink savo sveikata" 

Balandžio 5 d. vykusios akcijos 
"Pasirūpink savo sveikata"  metu 
mokyklos visa bendruomenės nariai 
pertraukų metu galėjo pasitikrinti 
sveikatą: spaudimą, regėjimas, plaučių 
tūrį, nusistatyti masės indeksą. 
(Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Živilė 
Laurinavičienė, šokio mokytoja Dovilė Bareikaitė, 
kūno kultūros mokytojas Arūnas Kačenauskas) 

  







Rugsėjo mėn. vyko akcija "Diena be automobilio“ 
(Kūno kultūros vyresnioji mokytoja Živilė Laurinavičienė, šokio mokytoja Dovilė Bareikaitė, 

 kūno kultūros mokytojas Arūnas Kačenauskas) 



Jonavos policija sužymėjo 
dviračius 



Po geros kelionės dviračiais 
visi vaišinomės koše 





Praktinis darbas "Mūsų mažasis darželis" 
Technologijų kabinete 5-8 kl. mokiniai augino prieskonines daržoves. 

(Technologijų mokytoja Dainora Grinė ir Rasa Kersnauskaitė ) 



Konkursas "Sveiki pusryčiai mokykloje" 
Per technologijų pamokas mokiniai gamino ir valgė sveikus pusryčius, ragavo 

ir išrinko pačius sveikiausius 





Mokinių atliekamų aplinkotyrinių darbų konferencija ,,Gamta - mūsų namai“ 
5-10 kl. mokiniai pristatė savo tiriamuosius darbus. 

 (Projektinę savaitę organizavo ir renginius vedė mokytojos V.Knygauskienė. R.Žižienė,  D.Ratautienė, )                          





5-6 klasės mokiniai pristatė robotikos projektą "Gamta„ 
(Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Nomeda Urbonavičienė) 



  



Jaunųjų mokyklos paramedikų egzaminas 

Kovo 13 d. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje įvyko Jaunųjų 
mokyklos paramedikų egzaminas. Mokiniai turėjo atlikti žmogaus 
anatomijos ir fiziologijos patikrinimo testą, parodyti savo sugebėjimus 
teikiant pagalbą įvairiose sveikatos  
sutrikimo situacijose ir atlikti pradinį  
žmogaus gaivinimą. 
Egzaminą laikė ir Jonavos rajono  
Šveicarijos bei Panoterių P. Vaičiūno 
 pagrindinių mokyklų mokiniai savanoriai. 



 Jaunųjų mokyklos paramedikų egzaminas 
 . 





Žemės dienos  paminėjimas mūsų mokykloje 
Kovo 20-oji diena – pasaulinė Žemės diena. Nuo 1992m. Žemės 

diena oficialiai įteisinta ir Lietuvoje. 
 Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje 5-6 kl. 60 mokinių su mokytojomis Rima Žižiene ir 
Violeta Knygauskiene dalyvavo paskaitoje, skirtoje paminėti pasaulinę Žemės dieną. Mokykloje 
svečiavosi ir paskaitą skaitė biomedicinos mokslų, ekologijos ir aplinkotyros krypties 
doktorantas Dominykas Aleknavičius. Mokiniai buvo supažindinti su ekologijos problemomis, 
naujausiais biomedicinos pasiekimais. Paskaita mokiniams buvo įdomi ir paliko daug gražių 
įspūdžių. 

  





VEIKLŲ PRISTATYMAS INTERNETE 

 https://jonavaneris.wixsite.com/darnimokykla 



Ir pabaigai: 

  
 Mes Jums visada linkim: 

  oro kvėpavimui,   ugnies sušilti, 
 vandens atsigerti ir Žemės, kad joje gyventi! 

  (Lotynų Amerikos išmintis)  

  
  

 AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 


